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Grupos se comprometem
a melhorar atendimento

MARCELO SPATAFORA/DIVULGAÇÃO

Luiz Eduardo Baptista, presidente da Sky: há espaço para amadurecimento de todos, com ganhos para o consumidor

Serviços
Cibelle Bouças
De São Paulo

A insatisfação de consumidores
com serviços prestados por ban-
cos, operadoras de telecomunica-
ções, sites de comércio eletrônico e
outras companhias já motivou mi-
lhares de ações na Justiça e levou o
governo federal a lançar, em mar-
ço, o Plano Nacional de Consumo e
Cidadania. O projeto estabelece
medidas para garantir os direitos
dos consumidores, reduzir irregu-
laridades e fortalecer os Procons.

Entre as companhias, também
há insatisfação. “Não se pode pen-
sar que as empresas cometem er-
ros com o objetivo de lesar o con-
sumidor. A meta é atingir a perfei-
ção, mas falhas acabam ocorren-
d o”, disse Luiz Eduardo Baptista,
presidente da Sk y, operadora de
TV por assinatura via satélite.

A Sky foi uma das companhias

citadas no ranking do Procon-SP de
líderes em reclamações de consu-
midores em 2012. A companhia
ocupou a 31a colocação, com 208
queixas. No ano anterior, era a 76a

colocada. Baptista disse que a Sky,
como outras empresas, sofre as “do -
res do crescimento”. A companhia
cresceu 30% ao ano nos últimos três
anos e, de acordo com Baptista, os
clientes mais recentes têm deman-
das novas, o que gera reclamações e
necessidade de adaptação dos servi-
ços oferecidos. “Existem desafios no
processo de crescimento, mas entre
o ideal e o possível há espaço para
amadurecimento de todos os ato-
res, com ganhos para o consumi-
dor ”, disse o executivo.

A Sky está entre as companhias
que assinam, hoje, um compro-
misso público para melhorar a
qualidade do atendimento aos
consumidores. Também vão assi-
nar compromissos representantes
da Algar Telecom, C l a r o, Camargo
Corrêa, Comgás, Serasa Experian,

Máquina de Vendas, Nova Ponto-
com, Caixa Econômica Federal, do
B r a d e s c o, S a n t a n d e r, Itaú, Wal -
mart e Pão de Açúcar.

O compromisso público para a
realização de ações de curto prazo
foi discutido ao longo do ano pas-
sado entre companhias, Procons e
a Associação Brasileira de Relações
Empresa-Cliente (Abrarec), disse
Roberto Meir, presidente do con-
selho da Abrarec. “A meta com essa
ação é mostrar que companhias
representativas de todos os setores
estão dispostas a implementar
ações para reduzir as reclamações
e multas devido à qualidade dos
serviços prestados”, afirmou.

Entre as metas estipuladas pelas
companhias estão a melhoria dos
canais de comunicação com con-
sumidores, a divulgação de propa-
gandas com informações mais cla-
ras sobre serviços e produtos e a re-
dução do prazo para solucionar
problemas que motivaram quei-
xas de consumidores.

Est rat é g i a Companhia adquire a
fornecedora de software Profusion

Intel faz sua
pr imeira
aquisição
no Brasil
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Intel, maior fabricante mun-
dial de chips para computadores,
anunciou, ontem, a aquisição da
empresa brasileira Profusion, for-
necedora de software instalada
em Campinas (SP). É a primeira
aquisição da Intel no Brasil. O va-
lor do negócio não foi revelado.

A Profusion foi criada há cinco
anos e tem 23 funcionários. A
companhia é especializada no
desenvolvimento de interfaces
com usuários e sistemas baseados
em HTML 5 — linguagem de pro-
gramação que é a sucessora do
atual padrão de desenvolvimento
de páginas na internet e que pode
ser usada para criar programas
para celulares, tablets e até TVs.
Segundo Nuno Simões, diretor da
área de software da Intel, a equipe
vai atuar em sintonia com o gru-
po de desenvolvimento de
software de código aberto da In-
tel nos Estados Unidos.

Segundo o executivo, o acordo
com a Profusion foi fechado no
início do ano, com o objetivo de
acelerar a expansão dos negócios
nessa área no Brasil. Os investi-
mentos da Intel em software no
país começaram a ganhar força
em 2012: aos dois profissionais
que trabalhavam na área há cinco
anos, foram adicionados mais de
20 pessoas, totalizando 23. Com a
Profusion, o número sobre para
46. A meta é ter 80 até 2015. No
mundo, a Intel tem 13,5 mil pes-
soas dedicadas à área de software.
A unidade de software e serviços
representou cerca de 5% da recei-
ta de US$ 53 bilhões em 2012.

A fabricante tem investido em
software como uma forma de esti-
mular o uso de seus chips. A ideia é
trabalhar com os desenvolvedores
para estimular a criação de siste-
mas que explorem ao máximo as
capacidades dos componentes e
chamem a atenção dos consumi-
dores, resultando em vendas de
PCs, celulares e outros equipamen-
tos . “Há alguns anos, notamos que
o usuário não percebe a evolução
do equipamento se não tiver um
software que acompanhe”, disse
Simões, durante evento para jor-
nalistas, ontem, em São Paulo. O
executivo não descarta novas aqui-
sições. “A área de software tem se

desenvolvido assim [um exemplo
foi a compra da empresa de segu-
rança McAfee, em 2011]. Não te-
mos nada no momento, mas pode
acontecer ”, disse.

De acordo com Juliano Alves,
gerente de marketing de desenvol-
vimento da Intel, o Brasil ganhou
relevância na estratégia por conta
do crescimento no número de
usuários de tecnologia, programa-
dores e conexões à internet.

Uma das iniciativas de maior
destaque na Intel é o desenvolvi-
mento do sistema Tizen, para dis-
positivos móveis. O software é vis-
to como uma alternativa ao domí-
nio do iOS, da Apple, e do An-
droid, do Google, no mundo dos
smartphones. O principal apoia
ao Tizen vem da Samsung. Maior
vendedora de aparelhos com An-
droid no mundo (mais 40% do to-
tal, segundo a empresa de pesqui-
sa Gartner) a fabricante coreana
tem buscado alternativas para di-
minuir a dependência em relação
ao sistema do Google.

Getty Images inicia operação direta
Bruna Cortez
De São Paulo

Após cinco anos de atuação no
Brasil por meio de uma distribui-
dora, a Getty Images, especializa-
da na criação e no licenciamento
de conteúdo visual e multimídia,
decidiu iniciar uma operação di-
reta no país. O caminho escolhi-
do para colocar o plano em práti-
ca foi a compra de 100% da brasi-

leira G&S, que até então atuava
como parceira de distribuição da
companhia americana.

Em entrevista ao Va l o r , por te-
lefone, o executivo-chefe da Get-
ty Images, Jonathan Klein, disse
que ter uma operação no Brasil é
o primeiro passo para que a com-
panhia se prepare para as opor-
tunidades de criação de conteú-
do visual que serão proporciona-
das pela Copa do Mundo de 2014

e a Olimpíada do Rio, dois anos
depois. “Somos parceiros oficiais
da Fifa e do Comitê Olímpico In-
ternacional”, disse Klein.

De acordo com o executivo, a
Getty Images pagou menos de
US$ 5 milhões pela G&S. O valor
exato do negócio não foi revela-
do. Chegar a um preço razoável
para ambas as companhias, no
entanto, não foi um problema.
Segundo Klein, a negociação du-

rou apenas dois meses, pois o
contrato firmado em 2008 para
que a G&S se tornasse distribui-
dora da Getty Images previa uma
possível aquisição no futuro,
além de estabelecer um preço pa-
ra a empresa brasileira.

A compra da G&S e a atuação
em eventos como a Copa do
Mundo e a Olimpíada podem
ajudar a Getty Images a dar con-
tinuidade à estratégia de redire-
cionar seu foco no Brasil para o
segmento editorial. “Te r e m o s
mais conteúdo que interessa a
jornais e revistas”, disse o execu-
tivo. Durante anos, agências de
publicidade foram as principais
clientes da companhia. Mais re-
centemente, porém, a Getty Ima-
ges passou a enxergar nas em-
presas de mídia uma oportuni-
dade importante.

A empresa não divulga infor-
mações sobre faturamento nos
cerca de 20 países onde tem ope-
rações próprias. No mundo, a re-
ceita da Getty Images é de cerca
de US$ 1 bilhão, segundo Klein.

O licenciamento de imagens é
um negócio que passou por mu-
danças importantes com a inter-
net. Com a ajuda da web, não é
mais necessário ter uma estrutura
comercial enorme para chegar
aos clientes. O principal resultado
dessa mudança foi o surgimento
de pequenas empresas que ofere-
cem conteúdo visual pela web. A
chegada de tantos competidores,
no entanto, não é motivo de preo-
cupação, afirmou o executivo-
chefe da Getty Images. “A internet
representa uma revolução para
nossa indústria. Mas as pequenas
companhias não têm acesso ao
mercado editorial como nós te-
mos”, disse Klein.

D I V U LG A Ç Ã O

Jonathan Klein, executivo-chefe da Getty Images: aquisição da brasileira G&S como forma de se preparar para a Copa do Mundo e a Olimpíada
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